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תלמוד1

 אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם … אלא משל ללוט
1ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בם

 אמר ר"נ בר יצחק גדולה עבירה לשמה [רש"י: כלומר לשם מצוה] ממצוה שלא לשמה והאמר רב יהודה אמר רב לעולם
 יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן אלא אימא כמצוה שלא לשמה דכתיב תבורך

 מנשים יעל אשת חבר הקני [רש"י: כלומר כאותן נשים שמצינו בהן שעשו מצות שלא לשמה ובכולן נאמר בהן אהל] מנשים
 באהל תבורך [רש"י: על שעשתה עבירה לשמה כדי להתיש כחו של אותו רשע כדי שתהא יכולה להורגו] מאן נשים שבאהל

 שרה רבקה רחל ולאה [רש"י: שאמרו לבעליהן לבא אל שפחתן ולא לשם מצוה נתכוונו אלא כדי שמתקנאות זו בזו רחל
 באחותה ושרה ולאה באמהות וכולן נאמר בהן אהל כדכתיבי קראי] א"ר יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה

 שנאמר בין רגליה כרע נפל שכב וגו' והא קא מתהניא מבעילה דיליה א"ר יוחנן כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל
 צדיקים [רש"י (יבמות): ששונאים הרשעים וקצה נפש צדיק בהנאתן הלכך לאו הנאה היא] שנאמר השמר לך מדבר עם יעקב

2מטוב ועד רע בשלמא רע שפיר אלא טוב אמאי לא אלא לאו ש"מ טובתו רעה היא ש"מ:

 בשלמא התם דלמא מדכר ליה שמא דעבודת כוכבים אלא הכא מאי רעה איכא דקא שדי בה זוהמא דא"ר יוחנן בשעה שבא
 נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו בהר סיני לא פסקה

3זוהמתן:

תוספות2

  ונהי נמי דלא קשה לו תהרג ולא תעבור כדאמרינן שילהי פרק בן סורר ומורה (סנהדרין עד:) דאסתרוהא מתהניא מעבירה.
4קרקע עולם היתה מ"מ למה משבחה הכתוב והלא היא נהנית מן העבירה ...

  ליכא למימר דפריך אמאי לא מסרה עצמה שהרי קרקע עולם היא כדאמר גבי אסתר ועוד כי הואוהא קא מתהניא מעבירה.
 לא היה מאנסה ואדרבה היא שדלתו בדברים להכריעו להביאו עליה כדי להתיש כחו להציל ישראל אלא פריך אמאי

 משבחה הכתוב כל כך דכתיב תבורך מנשים וגו' ואמרינן בנזיר (דף כג: ושם) ובהוריות (דף י:) גדולה עבירה לשמה ממצוה
 שלא לשמה פירוש מאמהות לפי שהיו נהנות מן הביאה ויעל לא היתה נהנית מן הביאה ומשני דודאי לא היתה נהנית משום

5דטובתן של רשעים כו' ואההיא מילתא קיימא הך פירכא בנזיר (דף כג:) ובהוריות (דף י:):

נודע ביהודה3

 ומכל מקום גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה. ולא ישר בעיני מה שראיתי
 באיזה תשובה … באנשים ונשים שהלכו בדרך וקם עליהם ארכיליסטים אחד בשדה עם חבורת ליסטים כמותו להרוג את

 כולם וקמה אשה אחת מהם אשה יפת תואר מאוד והתחילה להשתדל עם האיש ראש הליסטים בדברים עד שפתתו בחלקת
 לשונה שנתאוה לה ונבעלה לו ביער מן הצד ועל ידי כן הצילה את בעלה עם כל הנפשות, ופסק בתשובה ההיא ששפיר

עבדה ומצוה רבה עבדה ששדלתו לזה להציל נפשות רק שאף על פי כן נאסרה על בעלה והביא ראיה מאסתר.

 ואני אומר כיון שאמרו רז"ל בכל מתרפאין חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכת דמים אם כן כשם שאין מתרפאין בשלש
 עבירות הללו כך אין מצילין בהם נפשות ואונס דרחמנא שריה באשה שקרקע עולם היא היינו שהיא אנוסה על גוף הביאה

 אבל היכא שאינה אנוסה על גוף הביאה, ואדרבה היא משתדלת לזה להציל נפשות, לא מקרי קרקע עולם, ואשה ואיש שוים
 ותהרג ואל תעבור, ואסתר שאני שהיתה להצלת כלל ישראל מהודו ועד כוש, ואין למדין הצלת יחידים מהצלת כלל ישראל

6מנער ועד זקן מהודו ועד כוש, ושם היה בהוראת מרדכי ובית דינו ואולי ברוח הקודש.
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תוספות נזיר שם.4
תוספות יבמות שם.5
, הובא בפתחי תשובה אה”ע סימן ו' ס”ק י”א.שו"ת נודע ביהודה תנינא יו"ד סימן קס"א ד"ה ומכל מקום גוף הדין6
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ר' חיים מוואלאזין4

 עבירה לשמה, אמר רבינו, שלא הותר מזמן מתן תורה כלום, להידועים אמר שהכל בכלל עבירה לשמה, ואמר אם כן למה
 כל התרי"ג מצות, מה שלשמה יעשה, ושלא לשמה לא יעשה אפילו מצוה, אבל באמת, אחר מתן תורה אין לזוז מכל תורה

ומצות ודרז"ל, ולא להשען על דעת היצר,

 ומצינו במדרש, שחנוך היה תופר מנעלים, ובכל תפירה כוון יחודים ופעל למעלה, ועל דרך זה היה כל מעשה האבות אף
 הגשמיות, על דרך בכל דרכיך דעהו, וכל זה קודם מתן תורה, או לבן נח גם בזמן הזה הרשות נתונה לו לעבוד להבורא
 ית"ש בכל מה שירצה, אך לשמו יתברך זולתי ז' מצות, אבל לנו בני ישראל נתנה התורה גדר וגבול, וכל המעשה נכלל

 בציווי ואזהרה, בציווי נייחד כוונתינו להבורא ית"ש, וגדר החסידות, לדקדק בהן עד קצה האחרון ולפרוש מאחד משבעים
 משער האיסור, וליזהר בכל דקדוקי סופרים ואזהרות שאסור לנו מיום מתן תורה אשר צוה ד' והלאה, ואם יעקב לקח ב'

 אחיות ועמרם נשא דודתו, זה היה קודם מתן תורה, אב מעת שקיבל משה התורה מסיני לא תתחלף ולא תסור ח"ו אף שישיג
כי כן ראוי לו לפי תקון נשמתו באיזו עבודה, וקל וחומר אנו שהשגתנו הבל הכל, והשקפתנו גם כן הבל,

 ומה שאמרו חז"ל גדולה עבירה לשמה זהו כמו שבארו גבי יעל אשת חבר הקיני כו', נמצא בכתבי האר"י ז"ל שהיתה גלגול,
7ועוד שכונתה היה להציל כלל ישראל וחלילה לדמות לזה שאר דברים כפי סברתינו, ואין דומה כו':

החוזה מלובלין5

 כי חסידות אהבה והוא בכל הנפש אפילו נוטל את הנפש ממש כנ"ל ואינו חושש דוקא בקריאת שמע ותפלה, פירוש אם
 מזדמן לו לאחר הזמן בשביל אהבת הבורא ב"ה והוא עוסק בדבקותו או בשבחים, או אם נ"ל שיפעול לפניו יתברך נחת רוח

 יותר אם לא יקרא קריאת שמע ותפלה, הגם שיצה"ר מוכיחו אינו חושש על שום עונש בשביל אהבת הבורא לפעול רצונו
8יותר, ובאמת רחמנא ליבא בעי וגדולה עבירה לשמה, וזה כל מעשיך יהיו לשם שמים

תפארת ישראל6

  … א"נ ר"ל שיהיה מחשבתורבי אומר אזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם.
 טובה, ועל ידי זה היא תפארת לעושיה, דהיינו אדם העושה את המצוה, ותפארת לו מהאדם דהיינו המעשה בעצמה טוב

 שאותה יראו הבני אדם. דאף על גב דגדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, אף שרק המחשבה ולא המעשה לתפארת.
 אין זה שוה לכל, רק לאדם גדול שיודע לשקול היטב העבירה נגד המצוה, תדע דאם לא כן נגנוב ונרמה כדי ליתן צדקה

9וכדומה.

7 Times of Israel

The Egyptian newspaper story claimed that Livni gave an interview to The Times of London in 2009 –
segments of which it said were quoted at the time in the Israeli daily Yedioth Ahronoth — in which she 
“prided herself for her heroic actions, which included special operations such as entrapping important 
personalities by involving them in sexual scandals.”

It quoted her as saying that “she is not against having sexual relations in order to obtain information 
that will benefit the State of Israel.” …

Livni did not, in fact, say any of those things in any interview seen by The Times of Israel. …

As quoted by the (London) Times on February 15, 2009, Livni described the loneliness of serving as a 
young Mossad agent in London following her graduation from law school. (Livni served in the Mossad 
in Europe between 1980 and 1984.) Asked if she would have been willing to serve as a “honey trap” — 
a euphemism for a seductress — to entrap Israeli nuclear spy Mordechai Vanunu in the 1980s, Livni 
was quoted by The Times as answering, “If you ask me if I was ever asked to go to bed with someone 

 נפש. ועיין עוד נוסחאות בענין זה שהובאו בנפש החיים מהדורת בני ברק תשמ"ט עמוד רג בהערה. ועיין ארחות חיים – כתר ראש, אות קל"ב7
.החיים, פרקים שאחר שער ג' פרק ז'

 , שהאריך לדחותנפש החיים, פרקים שאחר שער ג' פרק ד' ד"ה ועתה ראה דרכיו וחכם גם בזה. ועיין זכרות זאת, פנחס, עמוד קכד טור א'8
גישה זו.

תפארת ישראל, אבות ריש פרק ב' משנה א'.9
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for my country, the answer is ‘no.’ But if I’d been asked to do it, I don’t know what I’d have said. In the 
‘office’ [Mossad’s term for itself] there is a job tailored for everyone.”


